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วาม วมมอ ั นา อง จุฬา ง ม าว า ั ั นา า

   เป็นโครงการที่น�าเทคโนโลยีดิจิทัล 

มาพัฒนาแพลตฟอร์มที่ เชื่อมโยงทุกมิติชีวิตของประชาคมจุฬาฯ  

เพื่อพลิกโฉมการใช้ชีวิตของนิสิต อาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ

จุฬาฯ ทัง้คณุภาพการเรียนการสอน การท�างานของบคุลากร การพฒันา 

องค์ความรู้ วิถีชีวิต ตลอดจนสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่รองรับ 

การใช้ชีวิตยุคดิจิทัล โดยแบ่งการพัฒนาเป็นสองระยะ คือ 

• ในระยะแรก มุ ่งเน ้นที่นิสิต โดยการสร้างมิติ ใหม่แห ่ง 

การเรียนรู้ ตอบโจทย์ครบทุกมิติการใช้ชีวิตทั้งในและนอกห้องเรียน  

เชื่อมโยงการใช้ชีวิตของนิสิตในมหาวิทยาลัยด้วยแอปพลิเคชัน CU NEX

•   ในระยะทีส่อง มุง่ส่งเสริมให้ชาวจฬุาฯ ทกุคนได้รบัการพฒันา

ศักยภาพอย่างก้าวกระโดด เตรียมพร้อมมุ ่งสู ่สังคมดิจิทัล เพิ่ม

ประสิทธิภาพในการท�างานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของอาจารย์ บุคลากร 

และเจ้าหน้าที่ของจุฬาฯ

  CU NEX จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้จุฬาฯ อย่างไรบ้าง?  CU NEX ถกูพฒันาขึน้มาบนพืน้ฐานทีม่องจาก
นิสิตเป็นหลัก เพราะฉะนั้นมิติของนิสิตจะเป็นศูนย์กลาง
ส�าคญั เพราะโลกภายนอกจะกลายเป็นดจิทิลั ค�าถามคอื
นสิติจะคุน้เคยกบัเรือ่งนีไ้ด้อย่างไร กระบวนการแรกทีเ่รา
ต้องเตรยีมการคอืเตรยีมให้มหาวทิยาลยัเป็นเหมอืนเมอืง
จ�าลองในอนาคต CU NEX จึงเป็นแพลตฟอร์มที่เตรียม
ความพร้อมส�าหรับดิจิทัลไลฟ์สไตล์ให้นิสิต เพื่อเขาจะ
กลายเป็นคนเห็นภาพโลกข้างนอกได้ชัดมากกว่าคนอื่น

 นิสิตจะใช้ชีวิตในโลกดิจิทัลในจุฬาฯ
 ได้อย่างไร? CU NEX ค่อยๆ สร้างวิถีชีวิตแบบดิจิทัลให้สอดคล้องไปกับไลฟ์สไตล์ของนิสิต เริ่มตั้งแต ่การเดินทาง การค้นหาห้องเรียน การทักทายเพื่อน การใช้จ่าย การค้นหาค�าถามค�าตอบ การสร้างชมุชน ทกุกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ในมหาวทิยาลยั โดยจะพยายามท�าให้คุ ้นเคยกับดิจิทัลแพลตฟอร์มที่เชื่อมกันบน แอปพลิเคชัน  CU NEX

       ถ้าจุฬาฯ ไม่ท�าตอนนี้ 
        เราจะพลาดอะไร?
 จงัหวะเวลาการเรยีนรูเ้ทคโนโลยี
ของเด็กเจนเนอร ์ เรชั่นนี้  ถูกเตรียม 
ความพร้อมมาจนถงึทีส่กุงอมพอ มีพร้อม
ทั้งเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐานและ 
ความรู ้ด้านดิจิทัล ถ้าจุฬาเริ่ม เราก็มี
โอกาสทีจ่ะขยบัได้เรว็ จรงิๆ แล้ว ทัง้หมด
ที่เคยมีก็ยังคงมีเหมือนเดิม เพียงแต่เรา
ก�าลังย ้ายแพลตฟอร์มจากเดิมเข้าสู ่
แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ให้นิสิตคุ้นเคย

 จะมีประโยชน์อย่างไรกับอนาคต

 ของนิสิต?

 นิสติจุฬาฯ ท่ีจบไปส่วนใหญ่มีบทบาท
ในการสร้างสังคมข้างนอก  เรามักคิดว่าสังคม
ต้องท�าให้นิสิตเข้าไปอยู่เป็นสมาชิก ท�าตาม 
กฎระเบียบ กติกาของสงัคม แต่จรงิๆ นิสติจุฬาฯ 
จะเป็นสมาชิกท่ีค่อยๆ ก่อสงัคมของเขาข้ึนมา เรา
จึงต้องสร้างนิสิตให้รู ้จักตัวตนและรู้ว่าโลก
ดจิิทัลเป็นอย่างไร และหาวิธท่ีีจะพฒันาตวัตน
ออกมา สิง่ท่ีพยายามท�าก็คือการจ�าลองรปูแบบ
ชีวิตเครือข่ายให้นิสิตมีส่วนร่วม CU NEX จึง 
ไม่ได้เป็นแค่แอปพลิเคชัน แต่เป็นการพยายาม
สร้างเมืองจ�าลองในอนาคต โดยมี CU NEX 
เป็นแพลตฟอร์ม 

อาจารย์วรโชค ไชยวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี
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ประโยชน์ของ            ส�าหรับชาวจุฬาฯ
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เรื่อง : สุรเดช พันธุ์ลี

อ อ า น อ

 ทุกวัน ชาวจุฬาฯ ฝากท้องไว้กับโรงอาหารในมหาวิทยาลัย
จ�านวน 17 แห่ง แต่เฉพาะโรงอาหาร 8 แห่งที่เข้าร่วมโครงการแยกขยะ
เศษอาหาร ก็มีผู้ใช้บริการจ�านวนถึง 16,300 คนต่อวัน และผลิตขยะ
วันละกว่า 1 ตันเลยทีเดียว
 ขยะจ�านวนมหาศาลในแต่ละวันเหล่าน้ีไปไหน? มหาวิทยาลยั
มีวิธีจัดการกับขยะเศษอาหารเหล่านั้นอย่างไร? และชาวจุฬาฯ จะร่วม
ช่วยลดและจัดการขยะได้อย่างไร?
 หน่ึงในคณะท�างานโครงการ Chula Zero Waste ผศ.ดร.
นุตา ศุภคต ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
กล่าวว่า “เรารณรงค์ให้ผู ้ใช ้บริการโรงอาหารจุฬาฯ แยกขยะ
ต้ังแต่ต้นทาง ซ่ึงช่วยจัดการปัญหาขยะเศษอาหารให้ลดลงได้ ซ่ึง
ท่ีผ่านมา ท้ังผู้ใช้บริการและร้านอาหารให้ความร่วมมือกับโครงการ
แยกขยะเศษอาหารเป็นอย่างดี มีการคัดแยกขยะได้ถูกต้องเกิน 90% ”
 โรงอาหารท่ีเข้าร่วมโครงการแยกขยะเศษอาหาร 8 แห่ง ได้แก่ 

โรงอาหารส�านักงานมหาวิทยาลัย อาคารจุลจักรพงษ์ อาคารจอดรถ 3 
(คณะรฐัศาสตร์) อาคารพนิิตประชานาถ อาคารมหาจักรสีรินิธร อาคาร
จุฬาพัฒน์ 14 อาคารมหิตลาธิเบศร และโรงอาหารคณะครุศาสตร์  
 โรงอาหารน�าร่องท้ัง 8 แห่งมีป้ายประชาสมัพนัธ์จุดวางภาชนะ
ใส่อาหาร และจุดท้ิงขยะในโรงอาหาร โดยแบ่งเป็นขยะประเภทต่างๆ 

ได้แก่ แก้วน�้าพลาสติก ขวดพลาสติก กระป๋องอลูมิเนียม น�้าแข็ง
และหลอด ในส่วนของร้านค้าก็มีการรณรงค์ให้แยกขยะประเภทเศษ
อาหารและขยะทั่วไปเช่นกัน
 ขยะต่างๆ ท่ีคัดแยกไว้จะถูกน�าไปจัดการต่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด อาทิ น�าไปเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ ผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas) เพื่อ
หมุนเวียนใช้ในโรงอาหาร และน�าไปขายสร้างรายได้ เป็นต้น
 คุณกอปร ลิ้มสุวรรณ หัวหน้าหน่วยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
ส�านักบริหารระบบกายภาพ กล่าวเสริมถึงแผนงานระยะต่อไปของ
โครงการ Chula Zero Waste ว่าจะมีการปรับปรุงระบบการผลิต Bio-
gas ในโรงอาหารให้รองรับขยะเศษอาหารได้มากขึ้นกว่าปัจจุบัน ที่รับ
ขยะเศษอาหารได้ในปริมาณ 80 กิโลกรัมต่อวัน รวมท้ังจะพัฒนาให้
สามารถรับขยะได้ทุกประเภท ปรับปรุงระบบการผลิต Biogas ที่มีอยู่
แล้วในโรงอาหารหอพักนิสิตจุฬาฯ ให้ใช้งานได้ จัดซื้อเครื่องท�าปุ๋ยจาก
ขยะเศษอาหารมาใช้งานเพิ่มเติม มีโครงการน�าแก้วกระดาษเคลือบ
พลาสติกแบบย่อยสลายได้ (Bio PBS) มาใช้แทนแก้วพลาสติกใน
โรงอาหาร เป็นต้น
 จากความส�าเร็จในการท่ีเกิดข้ึน ในอนาคต Chula Zero 

Waste จะขยายโครงการคัดแยกและจัดการขยะเศษอาหารไปยัง
โรงอาหารทั้ง 17 แห่งในจุฬาฯ

ปริมาณและการจัดการขยะเศษอาหารในโรงอาหารจุฬาฯ

เดือนเมษายน 2561

ข้อมูลจากโครงการ Chula Zero Waste
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 เม่ือถึงเดือนพฤษภาคม ก็ย่างเข้าสู่ฤดูฝนเต็มตัว ทุกอย่างกลับมามีชีวิตอีกครั้ง ต้นไม้น้อยใหญ่ท่ีเคยผลัดใบท้ิง เหลือแต่ก่ิงก้าน
ก็กลับมาเขียวชอุ่ม หญ้าแตกใบอ่อน พ้ืนดินท่ีเปื้อนฝุ่นก็ชุ่มแฉะด้วยน�้าฝน 
 หลายท่ีในมหาวิทยาลัยของเรามีบรรยากาศร่มรื่นน่าอยู่ โอบล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่ โดยเฉพาะต้นจามจุรีท่ีแผ่ก่ิงก้านให้ร่มเงา
 ในมุมมองของคนชอบถ่ายภาพแบบผม หลงัฝนตกหนัก จะมีน�า้ขังท่ีพืน้ เกิดการสะท้อนของตวัอาคาร ภาพถ่ายท่ีออกมาจึงดมูมิีติย่ิงข้ึน

ภาพน้ีผมถ่ายหลังฝนตก ความต้ังใจของผมคือ เก็บภาพหอประชุมและพื้นถนนด้านหน้า พร้อมกับก่ิงก้านของต้นจามจุรีท่ีเปียกชุ่ม บังเอิญว่า
วันน้ันโชคเข้าข้างมากๆ มีรุ้งกินน�้าปรากฏข้ึนพอดี ท�าให้ภาพบรรยากาศในตอนน้ันดูสวยงามและน่าสนใจมากข้ึนไปอีก
 ผมเลือกถ่ายภาพมุมน้ี เพ่ือแสดงให้เห็นความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมของหอประชุมจุฬาฯ ท่ีปกติแล้วคนมักเลือกถ่ายวันท่ีฟ้าสวย

มีแสงแดดและก้อนเมฆ ไม่ค่อยมีใครเก็บภาพวันท่ีมีฝนตกเท่าใดนัก จึงอยากน�าเสนอภาพของหอประชุมจุฬาฯ ในอีกบรรยากาศหน่ึง 
ให้พวกเราได้ช่ืนชมกันครับ

เรื่องและภาพ :  นายนัฐพนธ์ โพธิ์ประทีป
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

 คอลัมน์ CU Opinion เปิดพื้นที่ให้ประชาคมจุฬาฯ ได้แลกเปลี่ยนเรื่องราว และภาพประทับใจ ในแง่มุมต่างๆ เกี่ยวกับจุฬาฯ

ผู้ที่สนใจกรุณาส่งข้อเขียน ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 หรือรูปภาพพร้อมค�าบรรยายขนาดสั้น

มาที่ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ  E-mail : pr@chula.ac.th

มองจุฬาฯ 
        วัน

มองจุฬาฯ 
วัน

มองจุฬาฯ 
  า ัง น
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เรื่อง :  กาญจนาภา วัฒนธรรม
ภาพ : พิมพ์ลักษณ์ สิริวัชราทร

ุ นา วน

ั งานวจั ุ ัว

  การท่ี รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ อาจารย์ประจ�าภาควิชาวิทยาศาสตร์
ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ก้าวข้ึนมาเป็นนักวิจัยหญิงไทยคนแรก 
ท่ีเข้าร่วมทีมส�ารวจทวีปแอนตาร์กติกน้ัน ไม่ใช่เรือ่งท่ีเกิดข้ึนโดยบังเอิญ หรอื
มาจากความเช่ียวชาญเชิงวิชาการโดยล�าพัง แต่มันมีจุดเริ่มต้นจากการ
ได้เห็นผลกระทบเล็กๆ ท่ีเกิดข้ึนกับเพนกวินท่ีมาอยู่ในเขตเมืองร้อน
  “เมื่อตอนเด็กๆ เคยไปดูเพนกวินท่ีถูกน�ามาจัดแสดงตามห้าง
สรรพสินค้าในกรุงเทพฯ มันมีผดเม็ดเล็กๆ ข้ึนตามผิวหนัง ต้ังแต่น้ันมา 
ก็ใฝ่ฝันว่าอยากจะไปดูเพนกวินท่ีไม่มีผดและอยู่ตามธรรมชาติสักครั้งหน่ึง
ในชีวิต” รศ.ดร.สุชนา ย้อนระลึกถึงแรงบันดาลใจวัยเยาว์ ท่ีพาให้เธอเลือก
เรียนวิทยาศาสตร์ทางทะเล และท�าวิจัยเก่ียวกับสภาวะโลกร้อน ต้ังแต่ป ี
พ.ศ.2547 หลังจากเรียนจบปริญญาเอกจาก University of New 
Hampshire สหรัฐอเมริกา  
  ความใฝ่ฝันท่ีจะเห็นเพนกวินในบ้านตามธรรมชาติของพวกมัน 
เป็นจรงิในปี 2552 เม่ืออาจารย์สชุนาได้รับการคัดเลือกให้ร่วมทีมส�ารวจทวีป
แอนตาร์กติกกับสถาบันวิจัยข้ัวโลกแห่งชาติ ประเทศญี่ปุ่น และอีกครั้ง
ในปี 2557 ท่ีเธอได้เข้าร่วมทีมส�ารวจกับสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้
โครงการวิจัยข้ัวโลกตามพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี แต่สิ่งท่ีเธอพบคือ บ้านของเพนกวินก�าลังละลาย
  “วิถีชีวิตของสัตว์ท่ีอาศัยอยู่บริเวณข้ัวโลกเปล่ียนไป เน่ืองจาก
น�้าแข็งละลาย สัตว์ต่างๆ หาอาหารได้ยากข้ึน ท�าให้สัตว์หลายตัวต้องตาย
ไปอย่างน่าสงสาร” ชะตากรรมท่ีเกิดข้ึนกับเพนกวินเป็นสัญญาณเตือนภัย
ในอนาคตท่ีเราจะได้เจอ  
  “หากจะอ่านอนาคตของโลก ต้องไปดูท่ีข้ัวโลกใต้” อาจารย์สุชนา
กล่าว “ข้ัวโลกใต้เป็นปราการด่านแรกของโลกท่ีได้รับผลกระทบจากภาวะ
โลกร้อน มลพิษต่างๆ จากก๊าซเรือนกระจกจากทั่วทกุมมุโลกจะถกูแรงดงึดดู
ของโลกน�าพาไปไว้ท่ีข้ัวโลกใต้ ซ่ึงปัจจุบัน บริเวณข้ัวโลกใต้ก�าลังเจอ
ผลกระทบท่ีหนักมาก และอีกไม่นานประเทศต่างๆ ท่ีห่างจากข้ัวโลกก็จะได้
รับผลกระทบอย่างน้ีเหมือนกัน” อาจารย์สุชนากล่าวเสริม 
  การส�ารวจและเรียนรู้ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากภาวะโลกร้อนใน
ข้ัวโลกใต้จึงเป็นไปเพื่อ “เตรียมรับหรือเตรียมตัว” ก่อนท่ีผลกระทบน้ันจะมา
ถึงตัว  
  ทวีปแอนตาร์กติกเป็นห้องวิจัยทางธรรมชาติขนาดใหญ่ ท่ีมีความ 
“สุดข้ัว” หลายประการ ท้ังหนาวเย็นท่ีสุด แห้งท่ีสุด ลมแรงท่ีสุด มนุษย์ท่ีจะ
ไปใช้ชีวิตและท�างานวิจัยท่ีน่ันต้องผ่านการทดสอบและเตรียมความพร้อม 
ท้ังกายและใจเป็นอย่างดี เพื่อใช้ชีวิตในทวีปท่ี 98% เป็นน�้าแข็งที่มี
ความหนาเฉล่ียกว่า 2.4 กิโลเมตร
 “ถ้าวางแผนการท�างานไว้เต็มร้อย แต่งานเสร็จเพียง 40% ก็ถือว่า
ดีมากแล้ว เพราะสภาพภูมิอากาศและความเป็นอยู่ต่างๆ ไม่เอ้ืออ�านวย” 
อาจารย์สุชนากล่าว 
  “การใช้ชีวิตท่ีน่ี เราต้องช่วยเหลือตัวเองทุกอย่าง ต้องท�างานหนัก 
ไม่ว่าจะเป็นการยกของ หรือการเดินทางไกล 7-8 ช่ัวโมงทุกวัน และทุกคน

ุ นา วน  

อาจารย์ประจ�าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ได้รับคัดเลือกให้เป็น “1 ใน 17 Asia Power  

Women” ที่สร้างแรงบันดาลใจในอาชีพต่างๆ จากการ 

คัดเลือกของนิตยสาร Her World ประจ�าปี พ.ศ. 2558 

• รางวัล “บุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนา

ตนเอง” จากสถาบันพัฒนาศักยภาพ ของมหาวิทยาลัย 

6 สถาบัน ประจ�าปี พ.ศ. 2558

• รางวัล “Outstanding Scientist Award” จาก  

UNESCO – IOC/WESTPAC ประจ�าปี พ.ศ. 2557

• ได้รับคัดเลือกให้เป็น “1 ใน 100 คน ที่สร้างแรง 

บันดาลใจให้กับคนไทย” จากการคัดเลือกของนิตยสาร  

In Residence ประจ�าปี พ.ศ. 2556
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ต้องนอนในสถานีท่ีเป็นเหมือนตู้คอนเทนเนอร์ ไม่ใช่เต็นท์
เพราะหากพายุมา อาจเป็นอันตรายได้ เต็นท์จึงเป็นเพียง
ท่ีเอาไว้เก็บของหรือห้องแล็บเท่าน้ัน”  
  ส�าหรับการจัดการธุระหนัก-เบาส่วนตัว อาจารย์
สุชนาเล่าว่า จะมีโถส้วมแบบพกพา ลักษณะคล้ายถังสี
ท่ัวไป มีถุงพลาสติกสวมลงไป มีท่ีรองน่ังด้านบน หากใคร
ท�าธุระเรียบร้อยแล้ว ก็จะเอากระดาษวงกลมแบบทึบปิด
เอาไว้ พอคนต่อมาท�าธุระเสร็จ ก็ปิดลงไปเป็นชัน้ๆ เหมือน
แพนเค้ก เม่ือใช้ไปราว 30 ครั้ง คนท่ีใช้คนสุดท้ายก็ต้อง
จัดการเก็บของเก่า แล้วใส่ถุงใหม่ลงไป 
  ในแต่ละวัน อาจารย์สชุนาจะต้องออกเดนิทางไป
ส�ารวจความเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศต่างๆ อาทิ  
การจ�าลองให้น�้าแข็งละลาย เพื่อดูผลกระทบต่อส่วน
ประกอบต่างๆ ทางชีววิทยา เคมี และฟิสกิส์ในทะเลบรเิวณ
น้ัน และการวิจัยพฤติกรรมของสัตว์ข้ัวโลกท่ีได้รับผล 
กระทบจากภาวะโลกร้อน 
  อาจารย์สชุนายกตัวอย่างโศกนาฏกรรมท่ีเกิดข้ึน
กับเพนกวิน ตามธรรมชาติเพนกวินจะอยู่ร่วมกัน พ่อ-แม่-
ลูก เม่ือถึงเวลาอาหาร แม่เพนกวินจะท�าหน้าท่ีออกไปหา
อาหาร โดยให้พ่อเพนกวินอยู่ดูแลลูก แต่เมื่ออาหารหายาก
ขึ้น แม่เพนกวินต้องใช้เวลาในการหาอาหารเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจ
จะนานจนผู้เป็นแม่เหน่ือยและอดตาย เม่ือคู่ชีวิต
ไม่กลบัมา ความหวิและลูกท่ีอยู่ในวัยก�าลงั
โตต้องการอาหารเพื่อมาประทังชีวิต 
ผู ้ เป ็นพ ่อก็ต ้องตัดสินใจออกหา
อาหาร โดยทิง้ลูกไว้ล�าพัง ท้ายทีสุ่ด
ครอบครัวของเพนกวินก็อาจต้อง
ตายเพราะความหิวโหย
 “โดยธรรมชาต ิเพนกวินท่ี
เกิดมา จะมีโอกาสรอด 50% แต่เม่ือ
ภาวะโลกร้อนเริ่มรุนแรงข้ึน โอกาสท่ี
เพนกวินจะมีชีวิตรอดน้ันเหลอืเพยีง 10% 
เท่าน้ัน น่ันหมายความว่า เพนกวินร้อยตัวท่ี
เกิดมา จะมีเพียง 10 ตัวที่รอด” อาจารย์สุชนาอธิบาย
  หลังจากท่ีผ ่านการใช ้ ชี วิตบนแผ ่นน�้ าแข็ง 
ราว 2 เดือนในการส�ารวจขั้วโลกใต้ครั้งแรก อาจารย์สุชนา
ก็พร้อมที่จะด�าดิ่งลงใต้ทะเลน�้าแข็ง เพื่อส�ารวจระบบนิเวศ 
ใต้น�า้ในการส�ารวจข้ัวโลกครัง้ท่ี 2 การด�าน�า้ท่ีแอนตาร์กติก 
มีทั้งความหนาว ความหนัก และความเสี่ยง 
  อาจารย์สุชนาเล่าว่า ชุดด�าน�้าเป็นแบบ dry suit 
ซึ่งกันน�้าได้ดี แต่ไม่สามารถกันความหนาวได้ เธอจึงต้อง
สวมแจ็กเก็ตด้านในชุดด�าน�้า เพื่อกันความหนาว และใน
การด�าน�้าแต่ละครั้ง ก็จะต้องไม่เกินครึ่งชั่วโมง เพราะหาก
นานกว่าน้ี จะท�าให้ตัวชาและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ 
นอกจากน้ี อาจารย์สุชนาต้องถ่วงน�้าหนักเพ่ือการด�าน�้า 
ถึง 12 กิโลกรัม (การด�าน�้าปกติจะถ่วงน�้าหนักเพียง  
4 กิโลกรมั) รวมๆ แล้ว เธอต้องแบกน�า้หนักกว่า 30 กิโลกรมั
ลงใต้น�้าเลยทีเดียว
  เม่ืออยู่ในน�้า สิ่งท่ีต้องเฝ้าระวังคือสัตว์น�้าข้ัวโลก 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงแมวน�้าลายเสือดาว ในเวลาปกติ 

พวกมันจะนอนน่ิงอาบแดดอยู่บนแผ่นน�้าแข็ง  
แต่เมื่อหิวข้ึนมาก็จะลงน�้าและว ่ายน�้าอย่าง 
ปราดเปรียวเพื่อล่าเหยื่อ 
  “ตอนด�าน�า้ครัง้หน่ึง มีเพนกวินด�าน�า้
ใกล้ๆ รู้สึกดีใจที่มันด�าน�้าเป็นเพื่อน แต่พอ 
ข้ึนจากน�้ามาดูภาพถ่าย เห็นภาพแมวน�้าลาย 
เสือดาวอยู่ห่างจากเพนกวินเล็กน้อย ท่ีผ่านมา 
เคยมีกรณนัีกด�าน�า้ถูกแมวน�า้ลายเสอืดาวกินเป็น
อาหารมาแล้ว ซ่ึงนกเพนกวินตัวน้ันก็อาจเป็นเหย่ือ
ของแมวน�า้ลายเสอืดาวก็เป็นได้”
  ใต ้ทะเลน�้ าแ ข็งของทวีป
แอนตาร์กติกมีความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิตไม่มาก แต่สัตว์จะมีขนาด
ใหญ่ และพฤติกรรมสัตว์น�้าก ็
แตกต่างจากท่ีอ่ืน ปลาส่วนใหญ่ 
ไม่ว่ายน�้า แต่จะอยู่น่ิงๆ จะ
ขยับเขย้ือนก็ต่อเม่ือมีเหย่ืออยู่
ในระยะท่ีแน่ใจว ่าจะกินได้
เท่าน้ัน น่ีเป็นเหตผุลว่า ในการ
มาส�ารวจข้ัวโลกครั้งแรก ตอนท่ี
เธอตกปลา จึงไม่มีปลามากินเหย่ือเลย 

สกัตัว
  พฤติกรรมของปลา

ข้ัวโลกใต ้ เช ่น น้ี ก็
ท� า ใ ห ้ ง า น วิ จั ย 
ง่ายเข้า อาจารย์ 
สชุนาสามารถจับ
ปลาข้ึนมาตรวจ
สอบพยาธิสภาพ

ได้อย่างง่ายดาย 
  “ เ ม่ื อ ก ่ อ น 

รายงานต่างๆ จะบอกว่า 
ปลาท่ีข้ัวโลกใต้ไม่มีพยาธิ

ติดตามตัวของมันเลย แต่ตอนน้ี เรา
กลบัตรวจพบพยาธบินตัวปลา น่ีช้ีให้เหน็ว่า
ผลกระทบจากโลกร ้อนท�าให ้ เ ช้ือโรค
สามารถเจริญเติบโตได้ดีข้ึน และสามารถ
เพิ่มจ�านวนมาเกาะติดบนตัวปลาได้มากขึ้น”
  ประสบการณ์ท่ี ข้ัวโลกใต้ตอกย�้าให ้
อาจารย์สุชนาม่ันใจว่า ภาวะโลกร้อนเป็นของจริง 
ที่ก�าลังมาถึงตัวเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  
  “ปัจจัยส�าคัญในการเกิดภาวะโลกร้อน 
มาจากการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของมนุษย์ ท่ีปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกข้ึนไปในอากาศ ซ่ึงตอนน้ีคงไม่
สามารถท่ีจะหยุดภาวะโลกร้อนได้แล้ว แต่สิ่งท่ีเราจะ
ท�าได้ตอนน้ีเป็นเพียงการชะลอให้ภาวะโลกร้อนเกิด 
ช้าลง ซ่ึงเราสามารถช่วยกันได้ต้ังแต่ตอนน้ี เพื่อให ้
ลูกหลานของ เราอ ยู ่ ร ่ วม กับธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมไปได้อีกยาวนาน” อาจารย์สุชนา
กล่าวทิ้งท้าย
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  หากจะเพิ่มศักยภาพตัวเองให  ้
เท่าทันศตวรรษท่ี 21 เราไม่ควรหยุดการ
พฒันาตนเอง การเสรมิทักษะชีวิตในด้านอ่ืนๆ 
จะสามารถน�ามาส่งเสริมสายงานสายอาชีพ 
ท่ีเราท�าให้ดีย่ิงข้ึน หรืออาจช่วยให้ค้นพบ 
ความชอบและความถนัดท่ีเราอาจไม่เคยรูม้าก่อน 
 กิจกรรมเสริมหลักสูตรการศึกษา
ท่ัวไประยะสั้น (Chulalongkorn University 
Values Integration Program) หรือ CUVIP 
จึงเกิดข้ึนเพือ่ตอบโจทย์การพฒันาตนเองตาม
แนวคิด “การเรียนรู้ตามอัธยาศัย” CUVIP มี
วิชาให้เลือกเรียนหลากหลาย อาทิ “เรียนรู้คน
ด้วยโหงวเฮ้งบนใบหน้า” “ภาษามือเพื่อการ
สื่อสาร..โอเค๊!” “พูดอย่างไรให้ผูกใจเหมือน
ต้องมนต์” “การด�าน�้าเบ้ืองต้น” “หุ่นดีด้วย
มวยไทย” หรือวิชาท่ีเคยเป็นกระแสในโลก
ออนไลน์อย่าง “วิชาจีบ วิชาท่ีคุณต้องรู ้”  
เหล่าน้ีเป็นแค่เพียงส่วนหน่ึงในวิชาท่ีน่าสนใจ
ของ CUVIP ท่ีเปิดให้นิสิตและบุคลากรจุฬาฯ  
ลงทะเบียนเรยีนได้ฟร ีไม่จ�ากัดจ�านวนหลกัสตูร 
 “ระบบจะจัดเก็บข้อมลูของผูเ้รยีนว่า
เรยีนไปก่ีวิชาแล้ว มีเกียรติบัตรออนไลน์มอบให้ 
ซ่ึงนิสติสามารถน�าข้อมูลน้ีไปเป็นพอร์ตฟอลโิอ
ในการสมัครงานได้อีกด้วย” อ.ภก.ดร.วีระพงษ์ 
ประสงค์จีน ประธานคณะท�างานโครงการ 
CUVIP ศูนย์การศึกษาท่ัวไป จุฬาฯ กล่าว
 “ท่ีผ่านมา CUVIP ได้รับผลตอบรับ
ท่ีดีท้ังจากนิสิต บุคลากร และผู ้ ท่ีมาเป็น
วิทยากร วิชาส่วนใหญ่คนจะสมัครเกินจ�านวน 
โดยเฉพาะวิชายอดนิยม เช่น จัดการพัฒนา
บุคลิกภาพกับจอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส หรือ
การเตรียมความพร้อมการไปสมัครสจ๊วต  
แอร์โฮสเตส ก็มีคนสมัคร 200 – 300 คน ต้อง
เปิดรอบเพิ่ม หรือขยายห้องใหญ่” 

 แนวทางการจัดรายวิชาคือพยายาม
ตอบโจทย์ให้ผู้เรียนสามารถค้นพบความชอบ
ความถนัดของตนเอง พัฒนาการท�างานอย่าง
มืออาชีพ การมีหลักสูตรท่ีพิเศษให้ก็เป็น 
ตัวเลือกหน่ึงท่ีจะช่วยเติมเต็มความต้องการ
ของเขาในการสร้างเส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ ซ่ึงสามารถเพ่ิมได้ต้ังแต่เรียนอยู่  
รวมท้ังพยายามสร้างอุปนิสัย สร้างทัศนคติ
เรือ่งจรยิธรรม คุณลักษณะท่ีพงึประสงค์ซ่ึงน�า
ไปสู่การเป็นพลเมืองท่ีน�าคุณค่าสู่สังคมไทย
และสงัคมโลก ซ่ึงก็เป็นหน่ึงในยุทธศาสตร์ของ
จุฬาฯ ในการสร้างคน ส่วนวิชาท่ีจะเปิดสอน
ในอนาคต จะเป็นด้าน Startup, Innovative 
Business, Design Thinking และทักษะ 
ผู้ประกอบการ SME
 วิทยากรในโครงการ มีท้ังอาจารย์
ประจ�าคณะต่างๆ นิสติในชมรมต่างๆ เครอืข่าย
ศิษย ์ เก ่า ผู ้ เ ช่ียวชาญจากอุตสาหกรรม 
ภาคธุรกิจท่ัวไป หรือผู้ท่ีสนใจอยากร่วมจัด
หลักสูตรให้ CUVIP 
 “วิทยากรของ CUVIP นอกจากกลุม่
คนของจุฬาฯ ซ่ึงเราไม่ได้มีเฉพาะอาจารย์
จุฬาฯ เท่าน้ัน แต่บุคลากรสายวิชาการ สาย
ปฏิบัติการ หรือผู้ท่ีมีความเช่ียวชาญในด้าน
ต่างๆ ก็สามารถเป็นวิทยากรได้ ยังมีกลุ่มนิสติ
เก่าจุฬาฯ ท่ีจบไปแล้ว กลุ่มอุตสาหกรรม ท้ัง
บริษัทขนาดใหญ่ SME หรือวิสาหกิจชุมชนท่ี
เก่ียวข้องกับภาคธุรกิจ และกลุ่มภาคประชา
สังคม องค์กรเพื่อสาธารณะประโยชน์ เรียก
ว่าเป็นการจัดการเรียนรู ้ ท่ีเกิดจากหลาย 
ภาคส่วน ถือเป็นผลพลอยได้ในการเกิด
กระบวนการสร้างเครือข่าย 4 กลุ่ม ในการ
จัดการศึกษาตลอดชีวิตให้กับคนไทย ตรงน้ี
เป็นสิ่งท่ีเราหวังไว้ในระยะยาว” 

 ส�าหรับแผนการพัฒนา CUVIP ใน
ข้ันต่อไป อ.ภก.ดร.วีระพงษ์ เผยว่า ต้ังแต่
เดือนตุลาคมเป็นต้นไป เราจะพยายามเปิด
โอกาสให้กับผู้เรียนท่ีเป็นศิษย์เก่าจุฬาฯ หรือ
ประชาชนท่ัวไปได้เข้ามามีโอกาสเรยีนรูต้ลอด
ชวีิตไปกบั CUVIP อกีทัง้ในอนาคตมีแผนทีจ่ะ
ร้อยเรียงหลักสูตร CUVIP ให้เป็นวิชาการ
ศึกษาท่ัวไป (GenEd) ในรูปแบบใหม่ ซ่ึงตอบ
โจทย์กับความสนใจผู้เรียนเฉพาะราย 
  “อาจจะจัดกิจกรรม CUVIP 7 – 8 
รายวิชา ท่ีอยู่ภายใต้กลุ่มวิชาหน่ึง เช่น กลุ่ม
วิชาการสื่อสาร ก็อาจจะมีการสื่อสารสุขภาพ 
การสื่อสารสาธารณะ โดยให้นิสิตสามารถ 
จับคู่เลือกเรียนได้ตามท่ีชอบ เพื่อให้กลาย
เป็นการเลือกเรียนวิชาการศึกษาท่ัวไป แต่
ตอนน้ีเรื่องยังอยู่ระหว่างการพิจารณา”
 ต้ังแต่เดือนมิถุนายนน้ีเป็นต้นไป  
ผู ้สนใจสามารถติดตามข ้อมูลวิชาเรียน
โครงการ CUVIP ได้ทาง www.cuvip.gened.
chula.ac.th หรอื Facebook : CUVIP Project

เรื่อง : อุมาพร โกมลรุจินันท์
ภาพ : สมบูรณ์ พัฒนปรีชาเสถียร 

ค้นพบตัวตนกับ

อ.ภก.ดร.วีระพงษ์ ประสงค์จีน

ประธานคณะท�างานโครงการ CUVIP
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  ย่างเข ้าสู ่หน้าฝนกันแล้ว สายฝนที่ โปรยปรายเร่ิมท�าให ้ความชื้นในอากาศสูงข้ึน  

การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเช่นนี้ เป็นสาเหตุให้โรคหลายชนิดแพร่ระบาดได้ง ่ายและรวดเร็ว  

อาทิ โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ โรคตาแดง นอกจากนี้ในบางพื้นที่ที่มีน�้าท่วมขัง อาจมีการระบาดของ 

โรคฉี่หนู หรือโรคแลปโตสไปโรซิส รวมถึงโรคน�้ากัดเท้าได้อีกด้วย จึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

ข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข
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เรื่อง : อุมาพร โกมลรุจินันท์ 
ภาพ : สมบูรณ์ พัฒนปรีชาเสถียร 

วรรณคดีไทยฉบับเมาท์มอย

“Point of View”
 ถ้าหากคณุเป็นคนหนึง่ทีม่องว่า วรรณคดไีทยเป็นเร่ืองยาก น่าเบือ่ ล้าสมยั คณุต้องลองคลกิยทูบูช่อง “Point of View” ของ “ววิ” ชนญัญา 

เตชจักรเสมา ยูทูบเบอร์สาวนิสิตเก่าคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ที่บอกเล่าวรรณคดีไทยในสไตล์ใหม่ เร้าใจ การันตีความสนุกด้วยยอดผู้ติดตาม 

กว่า 290,000 คน และยอดวิวมากกว่า 22 ล้านวิวเลยทีเดียว

รู้สึกอย่างไรที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านวรรณคดีไทย?

 ยังไม่รู ้สึกว่าตัวเองไปถึงจุดน้ัน แต่ก็ดีใจท่ีเป็นส่วนหน่ึง
ท่ีผลักดันให้คนหันมาสนใจวรรณคดีไทยมากข้ึน เพราะชอบด้านน้ีมา
ต้ังแต่เด็ก แต่เหมือนชอบอยู่คนเดียว ไม่มีเพื่อนคุย พอเราออกมายืน
ในท่ีสาธารณะก็ดึงดูดคนท่ีชอบอะไรเหมือนๆ กันเข้ามา ก็เหมือนเรา
มีเพื่อนมากขึ้น เลยสนุกมากขึ้นเรื่อยๆ

วรรณคดีไทยให้อะไรกับเรา ท�าไมเราจึงควรสนใจวรรณคดีไทย?

 ความสนุกค่ะ เป็นคนท่ีสนุกกับเรื่องราวต่างๆ 
บนโลกใบนี้ ไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรมไทยหรือต่างชาติ เป็น
เรื่องราวท่ีท�าให้เราหลุดจากชีวิตประจ�าวันที่ซ�้าซากจ�าเจ 
แต่ท่ีสนใจวรรณคดีไทยเป็นพิเศษ เพราะเวลาเราไปวัด
หรอืสถานท่ีทางประวัตศิาสตร์ การเข้าใจวรรณคดีไทย
จะท�าให้เราเข้าใจเรือ่งราวรอบๆ ตัวคนไทยได้ละเอียด
ลึกซึ้งขึ้น

ชอบวรรณคดีไทยเรื่องใดที่สุด?

 เริ่มสนใจวรรณคดีมาต้ังแต ่สมัย
อนุบาล แต่เล่มแรกท่ีหยิบข้ึนมาอ่านเต็มเรื่อง
และ เป ็น จุด เ ริ่ ม ให ้ สนใจอ ่ าน เล ่ ม อ่ืนๆ 
คือ รามเกียรต์ิ ซ่ึงเป็นเรื่องท่ีชอบศึกษาท่ีสุด 
แต่ถ้าชอบโดยส่วนตวัจะเป็นเรือ่ง มัทนะพาธา 
ได้อ่านครั้งแรกในหลักสูตรบังคับตอนมัธยม
แก่นเป็นเรื่องความรัก ซึ่งอินกับอายุช่วงนั้น 
ก็เลยอินมาเรื่อยๆ

รายการ “Point of View” เกิดข้ึนได้อย่างไร?

 เป็นคนชอบเล่าเรือ่ง ชอบเล่นเป็น
ครูมาต้ังแต่เด็ก ตอนเรียนประถม-มัธยม 
ก่อนสอบก็จะติววิชาภาษาไทยกับสงัคมให้
เพื่อน พอเข้าเรียนท่ีคณะอักษรศาสตร์ 
รูส้กึว่าทุกคนเก่งกว่าตัวเองหมดเลย ก็ไม่รู้
จะสอนใคร จะอ่านคนเดียวก็จ�าไม่ได้ 
เลยเปลี่ยนเป็นเขียนลงทวิตเตอร์แทน ก็มี
คนมาติดตามมากข้ึนเรื่อยๆ และขอให้เรา
เล่าท้ังเรื่อง แต่ทวิตเตอร์ในตอนน้ันจ�ากัด
แค่ทวีตละ 140 ตัวอักษร ท�าให้ตามอ่านยาก 
แล้วก็มีคนขอให้เล่าเรื่องที่เคยเล่าไปแล้ว เลยมี
คนแนะน�าให้ท�าวิดีโอลงในยูทูบจะได้ไม่ต้องเล่า
เรื่องเดิมซ�้าหลายๆ รอบ ก็เลยกลายมาเป็นช่อง
ในยูทูบอย่างทุกวันน้ี ซ่ึงช่องน้ีเปิดมาประมาณ 
5–6 ปีแล้ว แต่เพิง่ท�าจรงิจังได้ 2 ปี รวมๆ มีประมาณ 
300-400 คลปิแล้ว

ความท้าทายในการท�า “Point of View” คืออะไร?

  การท�าวิดีโอมีความท้าทายทุกกระบวนการ เป็นการท�างาน
คนเดียวทุกข้ันตอน ต้ังแต่คิดหัวข้อท่ีจะพูด เตรียมบท ถ่ายท�าเอง 
พดูเอง ตัดต่อเอง บางวันท่ีคิดเน้ือหาไม่ออก ก็กังวลว่าจะท�าเน้ือหาอะไร
ดี วันไหนร่างกายไม่พร้อม เหน่ือย เจ็บคอ ก็กังวลว่าจะพูดจบคลิป
หรือเปล่า บางกรณี เราไม่ได้เรียนเรื่องโปรดักชั่นมาโดยตรง ก็กังวลว่า 
จะตัดต่อได้หรือเปล่า

ความชื่นใจในการท�า “Point of View”

 ฟีดแบ็กทุกอันเป็นแรงท่ีช่วยให้เราท�าต่อ ฟีดแบ็กท่ีให้
ก�าลังใจมากๆ มีอยู่ 2 แบบ แบบแรกคือ บอกว่าเคยเป็น
คนที่ไม่สนใจวรรณคดี ไม่ชอบเรียนประวัติศาสตร์เลย 
เกลียดมาก แต่พอมาดูช่องยูทูบน้ีแล้ว ท�าให้ชอบ 
และเรียนดีข้ึน อีกแบบคือเขาก่ึงๆ จะชอบอยู่แล้ว
พอมาฟังเราแล้วก็ไปหาเล่มเต็มมาอ่าน ถ้าฟังเราแล้ว
กลับไปหาต้นต�ารบั ก็แปลว่าเราประสบความส�าเรจ็

นอกจาก “Point of View” ท�าอะไรอีกบ้าง?

ตอนน้ีท�ายูทูบกับงานเขียนเต็มตัว มีหนังสือ 
“วรรณคดีไทยไดเจสต์” ไม่ใช่หนังสือเรียน 
แต่เป ็นหนังสือท่ี ช้ีมุมสนุก มุมแซ ่บใน
วรรณคดี เอามาตีความ เล่าให้ฟัง เหมือน
ไปดลูะครหลังข่าวมาแล้วเมาท์ให้เพือ่นฟัง 
ตอนน้ีก�าลังเขียนหนังสืออีกเล่ม ยังเป็น
ความลับอยู่ แต่ก็ยังคงเกี่ยวกับวรรณคดี
ไทยเหมือนเดิม

มองอนาคตของ “Point of View” 

อย่างไร?

ตอนน้ียังโฟกัสกับการคงคุณภาพให้ได้
เท่าเดิม เพราะเป็นเรื่องค่อนข้างยาก 
แต่อนาคตก็อยากจะพัฒนาให้เข้าถึง
คนได้มากข้ึน อาจท�าเน้ือหาท่ีลึกข้ึน 
เข ้าใจง ่าย ข้ึน เข ้าถึงคนท่ีกลัว
วรรณคดีได ้มากข้ึน นอกจาก
วรรณคดีไทยแล้ว อนาคตจะขยาย

ไปเรื่องราวนานาชาติมากข้ึน 
อย่างวรรณกรรมนานาชาติ จีน 
ญี่ปุ่น ตะวันตก รวมไปถึงเรื่อง
ศิลปวัฒนธรรม เช่น พาไปท�า

อะไรแบบไทยๆ การใช้ชีวิตแบบ
ไทยหรือแบบต่างชาติ เรียกได้ว่าเป็น
ช่องที่รวมความสนใจของวิวค่ะ
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เรื่อง : ขนิษฐา  จันทร์เจริญ

สุขภาพดีไม่มีขาย

อยากได้ไปที่ บ้านสุขภาพ จุฬาฯ

 สุขภาพเป็นเรื่องท่ีกันไว้ดีกว่าแก้ ดูแลไว้ดีกว่ารับการรักษา 
ย่ิงยุคน้ี มีเทคโนโลยีมากมายท่ีช่วยให้เราสามารถตรวจเช็คสุขภาพได้
ด้วยตัวเอง ท้ังสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพื่อท่ีเราจะได้
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนที่ความเจ็บป่วยจะถามหา 
 จะอยู่ให้ไกลโรค เราต้องท�าสุขภาพให้เป็นเรื่องใกล้ตัวและ
ใกล้บ้าน จุฬาฯ จึงรเิริม่แนวคิด “บ้านสขุภาพ จุฬาฯ” หรอื Chula Health
Street ในพื้นท่ีชุมชน ย่านร้านอาหารและแหล่งการค้าท่ีโครงการ
สวนหลวงสแควร์

 “ท่ีน่ี เราเน้นพฒันาคุณภาพชีวิตและส่งเสรมิสขุภาพประชาชน
ข้ันพื้นฐาน ให้ความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อลด
ช่องว่างของการเข้าถึงสถานพยาบาลด้วยสาเหตุต่างๆ เช่น การไม่มี
เวลา ภาระในการเดนิทางไกล อีกท้ังยังเป็นแหล่งรวมผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ
ทางในศาสตร์ต่างๆ ของจุฬาฯ อย่างครบวงจรด้วย” รศ.ดร.จิตรลดา 
อารีย์สันติชัย จากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ผู้อ�านวยการ
บ้านสุขภาพ จุฬาฯ กล่าว
 ขั้นตอนในการรับบริการนั้นง่าย สะดวก และรวดเร็ว ผู้มารับ
บริการท่ีบ ้านสุขภาพจุฬาฯ เพียงย่ืนบัตรประชาชนเพื่อท�าการ
ลงทะเบียน จากน้ันก็เช็คสุขภาพเบ้ืองต้นด้วยตัวเอง โดยใช้เครื่อง
ประเมินภาวะสุขภาพท่ีทันสมัย เริ่มจากการช่ังน�้าหนัก วัดส่วนสูง 

ความดัน ชีพจร ดัชนีมวลกาย รวมๆ 
แล้วใช้เวลาเพียง 1 นาทีเท่านั้น ก็จะได้
ผลการประเมนิสขุภาพเบ้ืองต้น จากน้ัน
ก็จะมีผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางอธิบายผล
การตรวจ พร้อมใหค้�าปรึกษาแนะน�าใน
การดูแลสุขภาพ ซ่ึงผู ้ท่ีมารับบริการ
สามารถน�าข้อมูลเหล่าน้ีมาสร้างประวัติ
สุขภาพ (Health Profile) ของตนเอง 
เพื่อน�าไปประกอบการวินิจฉัยของ
แพทย์ได้ เม่ือต้องเข้ารับการรักษาใน
สถานพยาบาล 
 นอกจากน้ี บางคราวบ้านสขุภาพ จุฬาฯ ก็จัดบรกิารเสรมิด้าน
สุขภาพด้วย เช่น การตรวจวัดไขมันและระดับน�้าตาลในเลือด
การท�างานของไต
 ไม่เพยีงบรกิารตรวจเช็คสขุภาพ บ้านสขุภาพ จุฬาฯ พยายาม
สร้างแรงจูงใจให้คนในชุมชนหันมาใส่ใจดูแลตัวเอง และร่วมออกแบบ
กิจกรรมส่งเสรมิสขุภาพอย่างต่อเน่ือง โดยท่ีผ่านมาได้จัดกจิกรรม เช่น 
โยคะ ซุมบา ยืดเหยียด การท�าอาหารเพื่อสุขภาพ เป็นต้น 
 คุณวงษ์จันทร์ กิตติอุดม เจ้าของร้านน้องเบเกอรี่ขนมไทย
ท่ีตลาดสามย่าน กล่าวถึงความประทับใจท่ีมาใช้บริการท่ีน่ีว่า “เป็น
โครงการท่ีเข้าถึงชุมชนท่ีดมีาก ประทับใจในความสะดวกรวดเรว็ มกีาร
ดูแลให้ค�าแนะน�าแบบตัวต่อตัว แถมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ถูกใจมากค่ะ 
หากเราสามารถดูแลสุขภาพของเราในระดับพื้นฐานได้เองก่อน จะได้
ไม่ต้องเสียเงินมากมายไปกับการรักษาพยาบาลตอนที่ป่วยมาก” 
 ต้ังแต่เปิดให้บรกิารเม่ือเดอืนกุมภาพันธ์ท่ีผ่านมา ผูร้บับรกิาร
ส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีอยู่ในชุมชนโดยรอบตลาดสามย่านและ
บริเวณสวนหลวง แต่ประชาชนท่ัวไปก็สามารถเข้ามารับ
บรกิารและร่วมกิจกรรมกับ “บ้านสขุภาพ จุฬาฯ”  ได้ทุกวัน
จันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 11.00 – 18.00 น. ติดตาม
ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพได้ที่ Facebook : Chula 
Health Street หรอืสอบถามรายละเอียดเพิม่เติมได้ท่ี 
โทร. 0-2218-8148, 0-2218-8200, 09-8296-6103 

รศ.ดร.จิตรลดา อารีย์สันติชัย

ผู้อ�านวยการบ้านสุขภาพ จุฬาฯ

ข้ันพื้นฐาน ให้ความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อลดข้ันพื้นฐาน ให้ความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อลด
ช่องว่างของการเข้าถึงสถานพยาบาลด้วยสาเหตุต่างๆ เช่น การไม่มีช่องว่างของการเข้าถึงสถานพยาบาลด้วยสาเหตุต่างๆ เช่น การไม่มี
เวลา ภาระในการเดนิทางไกล อีกท้ังยังเป็นแหล่งรวมผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะเวลา ภาระในการเดนิทางไกล อีกท้ังยังเป็นแหล่งรวมผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ
ช่องว่างของการเข้าถึงสถานพยาบาลด้วยสาเหตุต่างๆ เช่น การไม่มีช่องว่างของการเข้าถึงสถานพยาบาลด้วยสาเหตุต่างๆ เช่น การไม่มี
เวลา ภาระในการเดนิทางไกล อีกท้ังยังเป็นแหล่งรวมผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ
ช่องว่างของการเข้าถึงสถานพยาบาลด้วยสาเหตุต่างๆ เช่น การไม่มีช่องว่างของการเข้าถึงสถานพยาบาลด้วยสาเหตุต่างๆ เช่น การไม่มี

ทางในศาสตร์ต่างๆ ของจุฬาฯ อย่างครบวงจรด้วย” รศ.ดร.จิตรลดา ทางในศาสตร์ต่างๆ ของจุฬาฯ อย่างครบวงจรด้วย” รศ.ดร.จิตรลดา 
อารีย์สันติชัย จากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ผู้อ�อารีย์สันติชัย จากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ผู้อ�าานวยการนวยการ
บ้านสุขภาพ จุฬาฯ กล่าวบ้านสุขภาพ จุฬาฯ กล่าว

ขั้นตอนในการรับบริการนั้นง่าย สะดวก และรวดเร็ว ผู้มารับขั้นตอนในการรับบริการนั้นง่าย สะดวก และรวดเร็ว ผู้มารับ
บ้านสุขภาพ จุฬาฯ กล่าวบ้านสุขภาพ จุฬาฯ กล่าว

ขั้นตอนในการรับบริการนั้นง่าย สะดวก และรวดเร็ว ผู้มารับ
บ้านสุขภาพ จุฬาฯ กล่าวบ้านสุขภาพ จุฬาฯ กล่าว

บริการท่ีบ ้านสุขภาพจุฬาฯ เพียงย่ืนบัตรประชาชนเพื่อท�บริการท่ีบ ้านสุขภาพจุฬาฯ เพียงย่ืนบัตรประชาชนเพื่อท�
ขั้นตอนในการรับบริการนั้นง่าย สะดวก และรวดเร็ว ผู้มารับขั้นตอนในการรับบริการนั้นง่าย สะดวก และรวดเร็ว ผู้มารับ

บริการท่ีบ ้านสุขภาพจุฬาฯ เพียงย่ืนบัตรประชาชนเพื่อท�
ขั้นตอนในการรับบริการนั้นง่าย สะดวก และรวดเร็ว ผู้มารับขั้นตอนในการรับบริการนั้นง่าย สะดวก และรวดเร็ว ผู้มารับ

าาการการ
ลงทะเบียน จากน้ันก็เช็คสุขภาพเบ้ืองต้นด้วยตัวเอง โดยใช้เครื่องลงทะเบียน จากน้ันก็เช็คสุขภาพเบ้ืองต้นด้วยตัวเอง โดยใช้เครื่อง
บริการท่ีบ ้านสุขภาพจุฬาฯ เพียงย่ืนบัตรประชาชนเพื่อท�บริการท่ีบ ้านสุขภาพจุฬาฯ เพียงย่ืนบัตรประชาชนเพื่อท�
ลงทะเบียน จากน้ันก็เช็คสุขภาพเบ้ืองต้นด้วยตัวเอง โดยใช้เครื่อง
บริการท่ีบ ้านสุขภาพจุฬาฯ เพียงย่ืนบัตรประชาชนเพื่อท�บริการท่ีบ ้านสุขภาพจุฬาฯ เพียงย่ืนบัตรประชาชนเพื่อท�

ประเมินภาวะสุขภาพท่ีทันสมัย เริ่มจากการช่ังน�้ประเมินภาวะสุขภาพท่ีทันสมัย เริ่มจากการช่ังน�้
ลงทะเบียน จากน้ันก็เช็คสุขภาพเบ้ืองต้นด้วยตัวเอง โดยใช้เครื่องลงทะเบียน จากน้ันก็เช็คสุขภาพเบ้ืองต้นด้วยตัวเอง โดยใช้เครื่อง
ประเมินภาวะสุขภาพท่ีทันสมัย เริ่มจากการช่ังน�้
ลงทะเบียน จากน้ันก็เช็คสุขภาพเบ้ืองต้นด้วยตัวเอง โดยใช้เครื่องลงทะเบียน จากน้ันก็เช็คสุขภาพเบ้ืองต้นด้วยตัวเอง โดยใช้เครื่อง

าาหนัก วัดส่วนสูง หนัก วัดส่วนสูง 

หากเราสามารถดูแลสุขภาพของเราในระดับพื้นฐานได้เองก่อน จะได้หากเราสามารถดูแลสุขภาพของเราในระดับพื้นฐานได้เองก่อน จะได้
ไม่ต้องเสียเงินมากมายไปกับการรักษาพยาบาลตอนที่ป่วยมาก” ไม่ต้องเสียเงินมากมายไปกับการรักษาพยาบาลตอนที่ป่วยมาก” 
หากเราสามารถดูแลสุขภาพของเราในระดับพื้นฐานได้เองก่อน จะได้หากเราสามารถดูแลสุขภาพของเราในระดับพื้นฐานได้เองก่อน จะได้
ไม่ต้องเสียเงินมากมายไปกับการรักษาพยาบาลตอนที่ป่วยมาก” 
หากเราสามารถดูแลสุขภาพของเราในระดับพื้นฐานได้เองก่อน จะได้หากเราสามารถดูแลสุขภาพของเราในระดับพื้นฐานได้เองก่อน จะได้

ต้ังแต่เปิดให้บรกิารเม่ือเดอืนกุมภาพันธ์ท่ีผ่านมา ผูร้บับรกิารต้ังแต่เปิดให้บรกิารเม่ือเดอืนกุมภาพันธ์ท่ีผ่านมา ผูร้บับรกิาร
ส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีอยู่ในชุมชนโดยรอบตลาดสามย่านและส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีอยู่ในชุมชนโดยรอบตลาดสามย่านและ

ต้ังแต่เปิดให้บรกิารเม่ือเดอืนกุมภาพันธ์ท่ีผ่านมา ผูร้บับรกิารต้ังแต่เปิดให้บรกิารเม่ือเดอืนกุมภาพันธ์ท่ีผ่านมา ผูร้บับรกิาร
ส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีอยู่ในชุมชนโดยรอบตลาดสามย่านและ

ต้ังแต่เปิดให้บรกิารเม่ือเดอืนกุมภาพันธ์ท่ีผ่านมา ผูร้บับรกิารต้ังแต่เปิดให้บรกิารเม่ือเดอืนกุมภาพันธ์ท่ีผ่านมา ผูร้บับรกิาร

บริเวณสวนหลวง แต่ประชาชนท่ัวไปก็สามารถเข้ามารับบริเวณสวนหลวง แต่ประชาชนท่ัวไปก็สามารถเข้ามารับ
ส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีอยู่ในชุมชนโดยรอบตลาดสามย่านและส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีอยู่ในชุมชนโดยรอบตลาดสามย่านและ
บริเวณสวนหลวง แต่ประชาชนท่ัวไปก็สามารถเข้ามารับ
ส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีอยู่ในชุมชนโดยรอบตลาดสามย่านและส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีอยู่ในชุมชนโดยรอบตลาดสามย่านและ

บรกิารและร่วมกิจกรรมกับ “บ้านสขุภาพ จุฬาฯ”  ได้ทุกวันบรกิารและร่วมกิจกรรมกับ “บ้านสขุภาพ จุฬาฯ”  ได้ทุกวัน
จันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 11.00 – 18.00 น. ติดตามจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 11.00 – 18.00 น. ติดตาม
ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพได้ที่ Facebook : Chula ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพได้ที่ Facebook : Chula 
จันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 11.00 – 18.00 น. ติดตามจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 11.00 – 18.00 น. ติดตาม
ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพได้ที่ Facebook : Chula 
จันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 11.00 – 18.00 น. ติดตามจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 11.00 – 18.00 น. ติดตาม

Health Street หรอืสอบถามรายละเอียดเพิม่เติมได้ท่ี Health Street หรอืสอบถามรายละเอียดเพิม่เติมได้ท่ี 
ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพได้ที่ Facebook : Chula ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพได้ที่ Facebook : Chula 
Health Street หรอืสอบถามรายละเอียดเพิม่เติมได้ท่ี 
ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพได้ที่ Facebook : Chula ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพได้ที่ Facebook : Chula 

โทร. 0-2218-8148, 0-2218-8200, 09-8296-6103 โทร. 0-2218-8148, 0-2218-8200, 09-8296-6103 
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เรื่อง : กนกวรรณ ยิ้มจู
ภาพ :  ถาปัดการละคอน

าม อ ว า  จุฬาฯ

 กลับมาอีกครั้งกับละครเวทีแบบ “ถาปัดการละคอน” ละคร
เวทีท่ีมเีอกลักษณ์เฉพาะตวั จากนิสติคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 
ด้วยสไตล์การน�าเสนอท่ีสอดแทรกมุกตลกพร้อมกับการเสียดสีสังคม 
เรยีกเสยีงหวัเราะจากคนดแูละแฟนละครนิสติได้อย่างต่อเน่ืองในทุกๆ
ปีที่จัดแสดง 
 ละครถาปัดปี 2561 เรื่อง “อนาสตาเซีย” เป็นเรื่องของ
เจ้าหญงิท่ีความทรงจ�าได้หายไป โดยจะใช้ “ความทรงจ�า” เป็นตัวด�าเนิน
เรื่อง เน้นการแสดงท่ีจะท�าให้ผู ้ชมสามารถสัมผัสได้ถึงกลิ่นอาย
สถาปัตยกรรมของรัสเซียในอดีต ซ่ึงจะเริ่มแสดงกันปลายเดือน
กรกฎาคม 

“ละครคอมเมดี ้คือ พืน้ฐานของละครถาปัด เป็นสิง่ท่ีต้องมีใน
ละครเรา เพราะมุกตลกและเสยีงหวัเราะของคนดคืูอสิง่ท่ีพวกเราถือว่า
เป็นความส�าเร็จอย่างหน่ึง” ศรัณย์ภัชร์ เผือกวัฒนะ ผู้ก�ากับละคร 
“อนาสตาเซีย” ให้ค�านิยามต่อละครถาปัดตลอดสี่ทศวรรษที่ผ่านมา

จุดเด่นของละครถาปัด คือฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก 
เพราะนิสิตจะได้ลงมือท�าจริงโดยใช้ความรู้ท่ีเรียนมาจริง พร้อมกับ
ค�าแนะน�าของรุ่นพี่ ความสมจริงของฉากจึงเป็นสิ่งท่ีสะท้อนถึงความ
เป็นชาวสถาปัตยกรรมอย่างแท้จรงิ ต้ังแต่การออกแบบ และวางแผนใน
การสร้างฉาก การปรับฉากให้เป็นล้อเล่ือนและการเปล่ียนฉากอย่าง
รวดเร็วและเงียบที่สุดบนเวทีที่ไร้ม่านหรือฉากกั้น ไปจนถึงการตกแต่ง
ด้วยอุปกรณ์ประดับฉากต่างๆ ให้เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง 

บทละครของสถาปัตย์มีลกัษณะเด่นคือไม่สามารถคาดเดาได้ 
และมีการปรับให้เข้ากับสถานการณ์ขณะแสดงอยู่ตลอดเวลา บางครั้ง

การแสดงท้ัง 10 รอบอาจจะไม่
เหมือนกันเลยก็ได้ และแฟนพันธุ์
แท้ละครถาปัดจะทราบกันดีว่า 
การแสดงรอบสุดท้ายจะเป็นรอบ
พิเศษเพราะมีจะรุ ่นพี่ป ีก ่อนๆ  
ข้ึนมาร่วมแจมด้วยโดยไม่มีการ 
เตรียมบทมาก่อน ทุกตัวละครจึง
ต้องรับ - ส่งมุกตลกกันแบบสดๆ 
บนเวที ต่อหน้าคนดูท้ังหอประชุม 
และสามารถเรียกเสียงฮาจาก 
คนดูได้อย่างล้นหลาม 

“ส่วนส�าคัญเลยของบท
ละครคือ ความกล้าวิพากษ์วิจารณ์ 
เสียดสีสังคม สถานการณ์การเมือง คนดูก็คงอยากรู้ว่า เม่ือจัดแสดง
ละคร นิสิตสถาปัตย์จะสะท้อนออกมาเป็นแบบไหน” ผศ.ดร.จิตติศักดิ์ 
ธรรมาภรณ์พิลาศ อาจารย์ประจ�าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ
ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าว

ดารานักแสดงและนักแต่งเพลงหลายคนเริ่มต้นจากเวทีของ
ละครถาปัด อาทิ สัญญา คุณากร ศรัณยู วงษ์กระจ่าง กลุ่มซูโม่ 
เพชรฆาตความเครียด รวมทั้ง เมธี น้อยจินดา และปวิณ สุวรรณชีพ วง
โมเดิร์นด็อก เป็นต้น เพื่อหาลักษณะเฉพาะตัวของผู้แสดง ซึ่งส่วนหนึ่ง
อาจจะเป็นผลมาจากการท่ีละครถาปัดมีวิธีการคัดเลือกนักแสดงท่ี
ไม่เหมือนละครเวทีท่ัวไป คือ การเปิดกว้างส�าหรับทุกคน ไม่มี 

ผศ.ดร.จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ 

อาจารย์ประจ�าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

และผู้ช่วยอธิการบดี

บรรยากาศการแสดงละครถาปัด ณ หอประชุมจุฬาฯ

ทิงเกอร์เบลล์และผองเพื่อน จากเรื่อง“ปีเตอร์แพน” “แดจังกึม” ผลงานทางทีวีชื่อดังถูกน�ามาแสดงโชว์บนเวที “แฟรงเกนสไตน์”  สุดยอดนวนิยายสู่ตัวละครเคลื่อนไหวบนเวที

“ทวิภพ”  จากบทประพันธ์ของ ทมยันตี 

น�ามาพลิกแพลงให้เข้ากับเสน่ห์ละครถาปัด 
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Hothead/ Hot Head/ Hot-head
ก่อนหน้านี้มักจะได้ยินวัยรุ่นใช้ค�าว่า “หัวร้อน” กันอยู่บ่อยๆ  เช่น “อย่าหัวร้อนได้ป่ะ!” หรือ “หัวร้อนอีกแล้วนะเป็นไรมากป่ะเนี่ย”

Hothead หรือ หัวร้อน หมายถึง คนที่ขี้โมโห แสดงอารมณ์รุนแรงออกมาโดยไม่ยั้งคิด อารมณ์เสียง่าย หุนหันพลันแล่น มักชอบ
หาเรื่องทะเลาะกับคนอื่นอยู่เรื่อย

เช่น  Drunken hothead threatened to blow up all police officers’ houses. 
    = คนขี้เมาหัวร้อนขู่จะเผาบ้านต�ารวจทุกนาย

ศัพท์ที่ใช้เรียกสติคนหัวร้อน มีอยู่หลายค�า เช่น
 Chill! Chill Out! Take a chill pill! Loosen up!
ใช้ในความหมายว่า สงบสติอารมณ์หน่อย ใจเย็นๆ ก่อนสิ

Give it a rest!
ใช้ในความหมายว่า อย่ารุนแรงนักสิ/ ปล่อยๆ ไปบ้างเถอะ!

Hold your horses! Cool your jets/pits!Keep your shirt 
on!
เป็นศัพท์ที่ใช้ในสมัยก่อน แต่ก็มีความหมายว่า ใจเย็นๆ เช่นกัน

การทดสอบนักแสดง ถ้าใครอยากเล่นก็จะหาบทท่ีเหมาะสมกับ
คาแรคเตอร์ให้เล่น เป็นอีกเหตุผลท่ีบทละครท่ีใช้ในการแสดงจึงมีการ
ปรับ เปลี่ยน เพิ่ม ลด ได้ตลอดเวลา 

“เสน่ห ์ของละครถาปัดมีจุดเด่นจากการท่ีเราน�าเสนอ
มุมมองในอีกด้านหน่ึงท่ีคนอ่ืนไม่มอง แต่เราเลือกท่ีจะเสนอออกมาใน
แง่มุมของความสนุกสนาน ตลกขบขัน เสียดสี สะท้อนสังคม ซึง่ท�าออก
มาแล้วคนดูมีความสุขเราก็พอใจแล้ว” บทสัมภาษณ์ตอนหน่ึงของ 
ศรัณยู วงษ์กระจ่าง อดีตพระเอกละครถาปัดและนิสิตเก่าคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ จากรายการ “เรือ่งของเรือ่ง” ออกอากาศเม่ือ 
16 กรกฎาคม 2550
 จากหน่ึงในกิจกรรมรับน้องใหม่ของพี่ๆ ประจ�าคณะท่ีท�า
ละครให้น ้องๆ ดู ละครถาปัดกลายเป็นกิจกรรมท่ีแฝงไปด้วย 
ความหมาย สะท้อนความเป็นไปของสังคมในแต่ละยุคท่ีละครถูก
รงัสรรค์ข้ึน เช่น ในช่วงแรกเป็นการแสดงลกูทุ่งถาปัด มจุีดประสงค์เพือ่อยาก
ท�าให้เพลงลกูทุ่งเข้าถึงคนเมอืง ต่อมาเม่ือเพลงลกูทุ่งคลายความนิยมไป 
พี่ๆ ยุคน้ัน จึงเปลี่ยนมาเป็นการท�าภาพยนตร์ล้อเลียน เสียดสี กับ
ภาพยนตร์ดังๆ ที่เข้าฉายในสมัยนั้น จากนัน้จึงเริ่มเปลี่ยนมาเป็นละคร
เวที จัดแสดงกันท่ีโถงใต้คณะ หรือท่ีเรียกกันว่า “ถ�า้เสือ” ต่อมาจาก
ละครท่ีจะท�าให้น้องดู ก็เริ่มมีช่ือเสียง จึงเปิดพื้นท่ีให้บุคคลภายนอก
ได้ร่วมมีประสบการณ์ด้วยเรื่อง “ลืมบอกแม่” ในปี 2517 โดยเริ่ม
จ�าหน่ายบัตรเรือ่งแรก และถือเป็นจุดเริม่ต้นความนิยมของละครถาปัด
ในสังคมไทย

การจัดแสดงละครถาปัดปีแรกๆ แสดงกันท่ีศาลาพระเก้ียว 
จากน้ันเมื่อได้รับความนิยมมากข้ึนจึงย้ายไปแสดงท่ีหอประชุมจุฬาฯ 
เป็นประจ�าเกือบทุกปี ยกเว้นปีท่ีหอประชุมปิดปรับปรุง ละครถาปัดท่ี
ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ “สามก๊ก”  ในปี 2519 ที่ต้องเพิ่มรอบการ
แสดงและจัดถึง 3 ภาคด้วยกัน คือ สามก๊ก 1 สามก๊ก 2 และสามก๊ก 3 
ถือว่าเป็นละครที่ขึ้นชื่อว่าเป็น “ต�านานละครถาปัด”    

 ประเพณกีารท�าละครของคณะสถาปัตย์เป็นหน้าท่ีประจ�าของ
นิสิตปี 3 โดยตั้งต้นจากการดูข้อมูลการท�าละครที่ผ่านๆ มาว่ามีอะไร
ที่ท�าไปแล้วบ้าง มีอะไรท่ียังไม่เคยท�าและตรงกับสิ่งท่ีพวกเราต้องการ
จะท�า หรอือะไรท่ีรูส้กึว่ามันห่างหายไปนานแล้ว ก็จะหยิบข้ึนมาท�า และ
น�าเสนอออกมาในรูปแบบของละครถาปัด  
 “การจัดแสดงละครถาปัด นับเป็นกิจกรรมเสรมิความสมัพนัธ์
ระหว่างพี่น้องของเรา เพราะการท�าละครต้องท�าหลายอย่าง ไม่ว่า
จะเป็นการเขียนบท ท�าฉาก คอสตูม สวัสดกิาร เป็นกิจกรรมเสรมิความ
สัมพันธ์ของพี่น้อง จนกลายเป็นประเพณี และน้องปี 1 ที่เข้ามา จะถูก
ลากไปเป็นตัวประกอบ เป็นกิจกรรมที่พี่จะท�าความรู้จักกับน้องๆ ผ่าน
การเล่นละคร”

มาร่วมตามหาความทรงจ�าท่ีหายไปกับ “อนาสตาเซีย” ระหว่าง
วันท่ี 20 - 22 และ 27 - 29 กรกาฎคมน้ี โปรดติดตามรายละเอียดและ
จองบัตรได้ทาง www.facebook.com/tapadkarnlakorn/” ตั้งแต่วันท่ี 1 
มิถุนายน เป็นต้นไป 
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

ทรงร่วมการประชุมวิชาการ

‘การพัฒนาเด็กและเยาวชน

ในถิ่นทุรกันดาร’

 เม่ือวันพุธท่ี 16 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง
พูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนินทรงร่วมการประชุมวิชาการ
การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดารตาม
พระราชด�าริฯ จัดโดยส�านักงานโครงการสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ
กองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดนและหน่วยงาน
ร่วมสนองงานตามแผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
ถิ่นทุรกันดาร ระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2561 
ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ภายใต้แนวคิด “น�้าพระทัย
พระเมตตา พัฒนาการศึกษาเด็กแดนไกล”

BIG GREEN
 
  คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดกิจกรรมวัน BIG GREEN 
(Big Cleaning Day) เพื่อให้บุคลากรสร้างความสัมพันธ์ และ
สร้างบรรยากาศท่ีดีภายในหน่วยงาน และให้บุคลากรมีส่วนร่วม
ในการช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด ปลูกต้นไม้ตกแต่งภายใน
คณะฯ ให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีความปลอดภยั
ยิ่งขึ้น เมื่อวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์

Halal Science & Innovation @Yala 2018

 เม่ือวันจันทร์ท่ี 7 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ ส�านักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัดยะลา ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา  
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ส�านักงานปัตตานี จัดงาน Halal Science 
& Innovation @Yala “รวมพลนักวิทยาศาสตร์ฮาลาลจูเนียร์” กับการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล ในหวัข้อ “ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
สูก่ารสร้างนวัตกรรมฮาลาล” (Halal Scientist Competition 2018 )

CHECK CHANGE

CHILL OUT

เม่ือเรว็  ๆน้ี ศ.นพ.ดร. นรนิทร์ 
หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดีจุฬาฯ  
เป ็นประธานเปิดงาน “CHECK 
CHANGE CHILL OUT” ภายใต้
โครงการจิตอาสามหาวิทยาลัยเพื่อ
ชุมชน ณ บ้านสขุภาพจุฬาฯ ภายใน
งานมีกิจกรรมเพือ่สขุภาพ 3 ด้าน คือ 
Check : การตรวจสขุภาพเบ้ืองต้น 
Change : การเต้นอินเทรนด์เพื่อ
สขุภาพ และ Chill out : การชิมอาหาร
สขุภาพนานาชนิด
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ศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม 

  นายกมลาสน์ แสนเสนาะ นายธาดา ดงัด ีและนายณฐัพล 
ศรีใจ นิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับคัดเลือกให้ร่วมจัดแสดง
ผลงานในนิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ประจ�าปี 2561 ซึ่งจัด
ระหว่างวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 
2561 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

Digital Ventures Accelerator Batch1 Demo Day

เมื่อเร็วๆ นี้ ทีม Meticuly น�าโดย ผศ.ดร.บุญรัตน์ โล่ห์วงศ์วัฒน 
ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ผูอ้อกแบบและผลิต
ช้ินส่วนกระดูกทดแทนเฉพาะบุคคลให้เข้ากับสรีระผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยี 
การพิมพ์ 3 มิติ  ได้รับรางวัล Gold Award และรางวัลพิเศษ Popular Vote 
จากงาน “Digital Ventures Accelerator Batch1 Demo Day” 

เครือข่ายนิเทศศาสตร์อาเซียน

เม่ือเร็วๆ น้ี ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ คณบดี
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ และ อ.ดร.ธีรดา จงกลรัตนาภรณ์ 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ ให้การต้อนรับ Dr. Agustina 
Zubair, Dean of Faculty of Communication Sciences 
คณาจารย์และนักศึกษา ภายใต้เครือข่ายนิเทศศาสตร์อาเซียน 
จาก Faculty of Communication Sciences, Universitas 
Mercu Buana สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยได้มีการร่วมลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระดับคณะ พร้อมจัดสัมมนาและ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การท�าการตลาดผ่านสื่อดิจิทัล 
(Digital Marketing)” โดยมี รศ.ดร.วรวรรณ องค์ครุฑรักษา 
ภาควิชาการประชาสมัพนัธ์ เป็นวิทยากร ณ อาคารมงกุฎสมมติ
วงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

ส�ำรวจพื้นที่จดแจ้งกำรเลี้ยงสัตว์

 เม่ือวันอังคารท่ี 8 พฤษภาคม 2561  
ณ โรงพยาบาลปศุสัตว์ จ.นครปฐม คณะผู้เย่ียม
ส�ารวจจากสถาบันพัฒนาการด�าเนินงานต่อสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) ได้เยี่ยมส�ารวจ
พื้นท่ีจดแจ้งการเล้ียงสัตว์ และใช้สัตว์ทดลอง 
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
จุฬาฯ เพื่อให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ท�าแผน
ปรับปรุงในภาพรวมเรื่องพื้นท่ีการเล้ียงสัตว์และ
การใช้สตัว์ทดลองเพือ่งานทางวิทยาศาสตร์ ท�าการ
ทบทวนการจดแจ้งพื้นท่ีการเลี้ยงและใช้สัตว์ให ้
ถูกต้องและเหมาะสมต่อไป
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ราคาเฉลี่ยต่อคน :
100 - 200 บาท

Facebook Fanpage :
ที.สพูน

สถานที่ตั้ง :
ซอยจุฬาฯ 50 แขวงวังใหม่

เขตปทุมวัน กทม.
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :

09-2964-5415
เวลาเปิด - ปิด :

 เปิดทุกวัน 
เวลา 10.00 - 20.30 น.

เรื่อง :  กาญจนาภา วัฒนธรรม
ภาพ : ณัฐศรันย์ มธุรพงศากุล

อิ่มอร่อยสุขภาพดี
@ที.สพูน

   พกัน้ีเลือ่นฟีดข่าวในเฟซบุคทีไรก็เจอแต่เพือ่นๆ 
แชร์อาหารเพื่อสุขภาพกันท้ังน้ัน เพื่อไม่ให้ตกเทรนด์  
เลยต้องไปเช็คอินสักร้าน คราวน้ี ขอลอง “ที.สพูน”  
ร้านอาหารตามสั่งท่ีเน้นเมนูสมุนไพรไทยแท้ๆ ได้ใจ 
สาย healthy!
           แค่เปิดประตูเข้ามาในร้าน ก็ได้กลิ่นหอมของ
อาหารท่ีอบอวลไปท่ัว จนทนไม่ไหว ต้องรีบหยิบเมนู 
มาสั่งอาหารทันที เมนูแรกท่ีมาเสิร์ฟสามารถเรียก 
น�้าย่อยได้เป็นอย่างดี สลัดหมูย่างแจ่วมาโย หมูหมัก
เครื่องเทศจนเข้าเน้ือ น�าไปย่างจนสุกได้ท่ี เสิร์ฟพร้อม
ผกัสลดัสดๆ ราดด้วยน�า้จ้ิมแจ่วผสมมายองเนส ไม่น่าเช่ือ
ว่ารสชาติจะเข้ากันได้ดีขนาดน้ี เหมาะกับผู้ท่ีก�าลัง
ควบคุมน�้าหนักได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ
            ก�าลังเพลินกับอาหารจานแรก จานที่สองก็มา
อย่างไว กับเมนูขายดีของร้าน กุ้งทอดราดซอสมะขาม 
กุ ้งสดๆ เน้ือเด้งๆ ชุบด้วยเกล็ดขนมปัง ทอดจน 
กรอบนอกนุ่มใน ราดด้วยซอสมะขามสตูรเฉพาะของทาง
ร้าน รสเปรี้ยวอมหวาน หอมกลิ่นมะขามสุดๆ
            อีกเมนูท่ีไม่แนะน�าไม่ได้จรงิๆ คือ ลาบหมูทอด 
เน้ือหมูสดๆ คลุกเคล้าด้วยเครื่องเทศสมุนไพรไทยจน 
เข้าเน้ือ ปั้นเป็นก้อนอวบๆ ก่อนจะน�าลงไปทอดจน
ภายนอกกรอบหอม แต่เน้ือหมูด้านในยังคงเหนียวนุ่ม
ก�าลงัด ีบอกเลยว่า แซ่บถึงใจจนวางช้อนไม่ลงกันเลยทีเดยีว

          ก่อนจะมาที่ร้าน หลายคนแนะน�าว่า ต้องลองเมนู
ผักกระเฉดให้ได้ เลยสั่ง หม่ีผัดผักกระเฉด มาลอง
สักจาน โอ้โห! ไม่ผิดหวังจริงๆ ค่ะ สีสันอาจจะดูจืดๆ 
แต่รสชาตจัิดจ้านเอาเรือ่ง เคลด็ลบัความอร่อยอยู่ท่ีทาง
ร้านใช้เฉพาะยอดผักกระเฉดอ่อนๆ มาท�าอาหาร จงึสด 
กรอบ อร่อยมาก
           อาหารในร้านมีทั้งตามสั่งและราดข้าว ซึ่งทีเด็ด
อีกอย่างของทางร้าน คือ ใช้ข้าวหอมมะลิแท้ 100% มา
หุงพร้อมกับสมุนไพรไทย 2 ชนิดด้วยกัน ข้าวสวยท่ีน่ี
จึงมีเอกลกัษณ์ไม่เหมือนท่ีอ่ืนคือเป็นข้าวสองส ีโดยข้าว
สีม่วงเป็นข้าวท่ีหุงพร้อมกับน�้าดอกอัญชัน มีสรรพคุณ
ช่วยกระตุ้นโลหติ บ�ารงุผมให้ดกด�า ส่วนข้าวสเีหลอืงกไ็ด้
มาจากดอกค�าฝอย ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต 
ขยายหลอดเลือด ป้องกันโรคหวัใจ แถมยังช่วยลดไขมนั
ในเส้นเลือดได้อีกด้วย
          อาหารสมุนไพรต้องไปกับน�้าสมุนไพรจึงจะดี 
ที.สพูน มีเครื่องดื่มสมุนไพรหลายรายการ ทั้งกลิ่นหอม 
และรสชาติหวานก�าลังดี ไม่ว่าจะเป็น น�้าอัญชันน�้าผึ้ง
มะนาว รสเปรี้ยวอมหวานซี้ดซ้าด ชาแอปเปิ้ล และน�้า
ใบเตยที่มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์
     นักชิมสายสขุภาพไม่ควรพลาดนะคะ อยากอ่ิมท้อง
แบบแคลอรี่เบาๆ แวะมาท่ีร้านที.สพูน ซอยจุฬาฯ 50 
ได้เลยค่ะ 



ผู้โชคดีประจ�ำเดือนพฤษภำคม 2561

 
1. อรพันธ์ จันทร์ใหม่   บัณฑิตวิทยาลัย 
2. นภาลัย นันท์นฤมิตร  ศูนย์ทดสอบทางวิชาการ
3. ภูษณิศา ไชยแก้ว  คณะอักษรศาสตร์
4. บุษบา ชื่นจิตต์    ส�านักงานการทะเบียน
5. อาซีเยาะ ลาเตะ  ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล

ติดต่อรับของรางวัลได้ที่
ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ อาคารจามจุรี 1 ชั้น 1 

โทร. 0-2218-3364-5

             ถ่ำยรูปค�ำตอบพร้อมเขียนชื่อ 

คณะ / หน่วยงำนที่สังกัด 

และเบอร์โทรศัพท ์

ส่งมำทำง Inbox    

     CUAround 

 ของรางวัลคือ Gift Voucher
จากร้าน Oldies Cafe’  @จามจุรีสแควร์ ชั้น 2 

จ�านวน 5 รางวัล
รวมมูลค่ากว่า 2,000 บาท

 ติดตามรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทาง 
www.facebook.com/CUAround

     CUAround

CU Game l   17

เลขหรรษำ
โดย โปรเกมเมอร์

ชื่อผู้ส่ง...................................................................................................  คณะ / หน่วยงาน..............................................................

เบอร์โทรศัพท์......................................................................................... อีเมล..................................................................................

  ถ้าใครถามว่าปีนี้จุฬาฯ มีอายุกี่ปี หลายคนคงตอบได้แทบจะเป็นเสียงเดียวกันว่า “101 ปี”  แต่เดียวก่อน!!! ตัวเลขที่เราเห็นว่ามีแค่ 
1 กับ 0 นั้น ความจริงแล้วมันสามารถท�าให้เรา “งง” ได้เหมือนกันนะ ไม่เชื่อลองมาวัดสมองประลองปัญญากับ CU Game ฉบับนี้กันดีกว่า

เติมตัวเลข 1-99 ในช่องสีขาว และเครื่องหมาย บวก/ลบ/คูณ/หาร ในช่องสีเหลือง ให้ได้้ผลลัพธ์์ตามที่กำาหนด

101
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การดำาเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำาปีบัญชี 2560

รายงานต่อประชาคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ในรอบปีบัญชี 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลด�าเนินการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลยั คณะกรรมการนโยบายท่ีสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง 9 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายการเงนิ  คณะกรรมการ
นโยบายบุคลากร คณะกรรมการนโยบายวิชาการ  คณะกรรมการนโยบายการพฒันานิสติ คณะกรรมการกิจการสภามหาวิทยาลัย  คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการก�ากับการบริหารความเสี่ยง คณะวุฒยาจารย์ และคณะกรรมการตรวจสอบ  รวมท้ังสภาคณาจารย ์
คณะกรรมการจัดการทรพัย์สนิ อธกิารบด ีและหวัหน้าส่วนงาน รวมท้ังสิน้ 14 หน่วยรบัการประเมิน อันเป็นการปฏิบัติตามอ�านาจหน้าท่ีท่ีก�าหนด
ไว้ในพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
 • สภามหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติตามอ�านาจหน้าที่ที่ก�าหนดไว้ใน พ.ร.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
 • สภามหาวิทยาลัยมีข้อมูลในการท�าหน้าท่ีก�ากับ ดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล

• สภามหาวิทยาลัยสามารถก�ากับนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดนวัตกรรมและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ผลการประเมินการปฏิบัติงาน ประจ�าปีบัญชี 2560 
 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 813 วันท่ี 29 มีนาคม 2561 ได้เห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงาน ประจ�าปีบัญชี 2560 
ของ 14 หน่วยรับการประเมิน ประกอบด้วย 1) สภามหาวิทยาลัย และ 11 องค์กรก�ากับดูแลกิจการ 2) อธิการบดี และ 3) หัวหน้าส่วนงาน
ดังต่อไปนี้

แนวทางด�าเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจ�าปีบัญชี 2561
1. ผลักดันให้เกิดกระบวนการติดตามและประเมินผลที่ครอบคลุมทุกส่วนงานตามโครงสร้างองค์กรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ส่งเสริมให้กระบวนการติดตามและประเมินผลก่อให้เกิดผลลัพธ์ท่ีเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาหน่วยรับการประเมิน

และมหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัย ผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ�าปีบัญชี 2560 ของสภามหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉล่ีย 4.45 
ซึ่งเป็นคะแนนที่อยู่ระหว่างระดับ “ดีมาก” ถึง “ดีเยี่ยม”

11 องค์กรก�ากับดูแลกิจการ ผลการประเมินการปฏิบัติงานขององค์กรก�ากับดูแล 11 องค์กรในรูปคณะกรรมการ 11 ชุด  
มีองค์กรท่ีได้รับคะแนนอยู่ระหว่างระดับ “ดีมาก” ถึง “ดีเยี่ยม” จ�านวน 10 องค์กร และองค์กรท่ี 
ได้รับคะแนนอยู่ระหว่างระดับ “ดี” ถึง “ดีมาก” จ�านวน 1 องค์กร

อธิการบดี ผลการประเมินการปฏิบัติงาน ประจ�าปีบัญชี 2560 ของอธิการบดีในภาพรวมอยู่ระหว่างระดับ   
“ดีมาก” ถึง “ดีเยี่ยม” 

หัวหน้าส่วนงาน ผลการประเมินของหัวหน้าส่วนงาน จ�านวน 35 คน ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” ถึง 
“ดีเยี่ยม” จ�านวน 32 คน และผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ “ดี” ถึง “ดีมาก” จ�านวน 3 คน

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่ https://goo.gl/vGefi6



Advisors
ศ.ดร.บัณฑิต  เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี,  ผศ.ดร.พิรงรอง  รามสูต รองอธิการบดี, อ.ดร.อลงกรณ์  ปริวุฒิพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 

Editorial
 บรรณาธิการ : อลงกรณ์  ปริวุฒิพงศ์, ธาริณี ไชยประพาฬ, สุรเดช  พันธุ์ลี, กรรณจริยา สุขรุ่ง

 นักเขียน : ขนิษฐา จันทร์เจริญ, กนกวรรณ ยิ้มจู, อุมาพร โกมลรุจินันท์, กาญจนาภา วัฒนธรรม

 กราฟิก ดีไซเนอร์ : จุรีพร หลักสุวรรณ, กาญจนาภา วัฒนธรรม

 ช่างภาพ : สมบูรณ์ พัฒนปรีชาเสถียร, พิมพ์ลักษณ์ สิริวัชราทร 

 หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 1 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

 เบอร์โทรศัพท์ : 0-2218-3364-5    อีเมล : pr@chula.ac.th 

 สถานท่ีพิมพ์ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330    เบอร์โทรศัพท์ : 0-2218-3563
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สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่ https://goo.gl/vGefi6
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CU SOON
   จุฬา ัม ัน  อน า ม มา อม ั นอ า น อ ัมน าง   นา น จ น  ั  

         จุฬาฯ ั  ง า  ว ม น ว ั

           มจานวน า อ างม ุ า  าม ั น อง ว  จว มา

       า ง  น จอ 

       น า  จุฬาฯ น า ว า น  ง ม  ง า      ัง  

       าน อ ม ม ม   าม าน

 า ม อ นอ น  ว ั    ามา งมา       อ างอีเมล : pr@chula.ac.th

 ม ุนา น

วัน ง ว อม




